Rozwijanie zainteresowań czytelniczych
Już w najmłodszym wieku pojawiają się zainteresowania
czytaniem książek – są to zainteresowania czytelnicze, które
należy rozwijać, ponieważ wychowanie czytelnika i wyrobienie
aktywnej postawy czytelniczej to proces długotrwały. Rozwój
czytelnika ma duży wpływ na wyniki w nauczaniu. Dziecko
zainteresowane literaturą szybciej opanuje metody pracy
umysłowej, poszerza wiadomości zdobyte w szkole, a czyny
ulubionych bohaterów literackich oddziałują na jego postawę i
osobowość.
Rodzice tworzą pierwszy wzorzec związany z czytaniem.
Rodzic jako pierwszy czyta swoim dzieciom książki, wprowadza
swoje dziecko w świat wartości kulturalnych i rozbudza
zamiłowania czytelnicze. Aby zainteresować czytaną książką,
powinien przy tym do swojego czytania włączyć ilustracje,
odpowiednie gesty, mimikę, modulować głosem, po to, aby
dziecko mogło zrozumieć tekst i mogło go przeżyć. Czytanie, a
nawet oglądanie książek ma znaczny wpływ na rozwój mowy,
myślenia, uczuć i wyobraźni, dostarcza tematyki do zabaw
twórczych. Przy czytaniu dzieci poznają bardzo dużo nowych
słów, które z chęcią później stosują w życiu codziennym.
Dobra literatura dla dzieci powinna wspierać zdrowy rozwój
dziecka
we
wszystkich
wymiarach:
emocjonalnym,
poznawczym, intelektualnym, społecznym, kulturalnym i
moralnym. Książki powinny służyć rozwojowi języka i empatii,
nauce myślenia – logicznego, krytycznego, a także

abstrakcyjnego, wspieraniu zainteresowań i otwartości na świat,
poszerzaniu wiedzy, rozwijaniu życzliwości do innych, poczucia
humoru, dobrego smaku, uwrażliwianiu na piękno, wzmacnianiu
poczucia własnej wartości i prawego charakteru.
Do głośnego czytania dzieciom warto wybierać książki:
 skierowane do dziecka, zrozumiałe i ciekawe dla niego;
 dostosowane do wieku i wrażliwości dziecka, nie
wzbudzające lęków i niepokoju;
 sensowne - o czymś istotnym dla dziecka lub uczące czegoś
ważnego;
 napisane lub tłumaczone poprawnym i pięknym językiem;
 uczące racjonalnego myślenia;
 przynoszące rzetelną wiedzę;
 kształtujące postawę optymizmu i wiary w siebie oraz
pozytywne nastawienie do świata;
 rozwijające poczucie humoru, także abstrakcyjnego;
 rozwijające dobry smak, oferujące rozrywkę na wysokim
poziomie;
 rozwijające wrażliwość estetyczną;
 niosące przesłanie szacunku wobec dziecka, ludzi, innych
istot, zwierząt, przyrody, kraju, uznanych norm społecznych
i sprawiedliwego prawa;
 niosące jednoznaczny i pozytywny przekaz moralny,
promujące wzorce właściwych postaw i zachowań.

ZŁOTA LISTA książek polecanych przez Fundację
„ABCXXI- Cała Polska czyta dzieciom”
Wiek 0 - 4 lata:
Marta Bogdanowicz (opracowanie) - Rymowanki - przytulanki
PauletteBourgeois, Brenda Clark - seria o Franklinie
Jan Brzechwa - Wiersze i bajki
Gilbert Delahaye - seria o Martynce
DimiterInkiow - Ja i moja siostra Klara (seria)
Czesław Janczarski – Miś Uszatek
Janosch - Ach, jak cudowna jest Panama (seria)
Astrid Lindgren - Lotta z ulicy Awanturników
Joanna Papuzińska - Śpiące wierszyki
Eliza Piotrowska – Bajka o drzewie
Renata Piątkowska - Opowiadania z piaskownicy
Annie M.G. Schmidt – Julek i Julka (seria)
Małgorzata Strzałkowska – Zielony, żółty, rudy, brązowy
Julian Tuwim - Wiersze dla dzieci
Wojciech Widłak - Pan Kuleczka (seria)

Wiek 4 - 6 lat:
Florence Atwater, Richard Atwater - Pan Popper i jego pingwiny
Hans Christian Andersen - Baśnie
Wiera Badalska – Ballada o kapryśnej królewnie
Wanda Chotomska –Wiersze; Pięciopsiaczki
Iwona Czarkowska – Biuro zagubionych zabawek
Dorota Gellner– Przedszkolakom
EvaJanikovszky – Gdybym był dorosły
Hanna Januszewska – O Pleciudze
Roksana Jędrzejewska - Wróbel – Sznurkowe historie
Astrid Lindgren - seria o PippiPończoszance; Emil ze Smalandii
Hugh Lofting - seria o Doktorze Dolittle
Kornel Makuszyński - Przygody Koziołka Matołka
Małgorzata Musierowicz - Znajomi z zerówki
Alan A. Milne - Kubuś Puchatek, Chatka Puchatka
Renata Piątkowska - Na wszystko jest sposób ; Nie ma nudnych
dni
Zofia Rogoszówna – Dzieci Pana Majstra
UlfStark – Cynamon i Trusia. Wiersze o złości i radości (seria)

